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Předmětem předložené práce Elišky Lapkové je náboženství jako kulturní fenomén. 

Klade si otázky, „nakolik je tradiční institucionální forma náboženství dnes přitaž-

livá, nakolik je živá a nakolik jde o skutečný odklon od duchovních náboženských 

hodnot, od potřeby transcendentních vztahů“ (s. 13), ptá se „po způsobu udržování 

víry uvnitř jádra věřících a po způsobu její expanze do veřejnosti“ (s. 13). Podstat-

ným dílčím tématem jsou také reakce ateistické veřejnosti na existenci a život nábo-

ženských komunit.  

 Důkladné úvodní vymezení náboženství, religionistiky a teologie zároveň 

nastavuje i kvalitativní horizont, v němž je studie čtena, a z něhož už diplomantka 

nesestoupí ani v jedné z kapitol. Způsob, jímž analyticky zpochybňuje obvyklý obraz 

současné české sekulární společnosti, pak dobře exponuje charakter myšlení, jímž je 

práce nesena. Téma by samozřejmě bylo zpracovatelné i jen teoreticky, k dispozici je 

dostatek literatury i výsledky několika empirických výzkumů. Diplomantka se ale 

k prospěchu tématu rozhodla pro vlastní výzkumnou sondu v jednom českém městě. 

Zvolila Kladno, kde identifikovala jedenáct aktivních náboženských skupin. 

 Město je nejprve představeno v dobře zpracovaném historickém vývoji, poté 

diplomantka hutně exponuje metody svého empirického šetření. Samostatné ocenění 

zasluhují kapitoly, v nichž podle pevného logického rastru přibližuje vznik a historii 

jednotlivých církví, ve zkratce podává základy věrouky a představuje jejich kladenské 

sbory. Dobrým průvodcem jí tu byla bezpečně volená literatura, především příručky 

Jana Sokola a Josefa Kanderta, slovník Hrabalova týmu a dílo Pavla Filipiho Křesťan-

stvo. Právě z použité literatury se občas dostaly do textu drobné omyly a nepřesnosti 

(např.: „V době husitské se po kraji začali šířit jezuité...“, s. 54). Nic to ale nemění na 

pozitivním dojmu z toho, jak suverénně diplomantka udržela proporce a podmínky 

srovnatelnosti. Také literatura, psaná z různých konfesijních pozic, se v jejím textu 

potkává bez většího tření. 

 Výsledky kvalitativní části šetření diplomantka nejprve prezentuje dobře 

formulovanými protokoly ze zúčastněného pozorování a přepisy polostrukturovaných 

rozhovorů s faráři a kazateli kladenských sborů. Jejich interpretace je jednoznačná  

a diplomantka tak jednotlivé položky zjištění, že se církve chovají jako subkultury, 

může formulovat kategoricky. Stejně čistě je provedena kvantitativní část šetření, za-

měřená na vnímání církví jejich okolím, a diplomantka její výsledky prezentuje stan-

dardním způsobem. Velmi korektní je i jejich interpretace, s daty se tu zachází 

s příkladnou kázní. Až v samotném závěru, když už věcně vyhodnotila míru potvrzení 

svých hypotéz, přidává diplomantka několik stanovisek osobnějších. Za nejcennější 



považuji hypotézu, že za negativním hodnocením církevních institucí stojí jejich ob-

raz, vytvářený vzdělávacím systémem. Podobně si vážím toho, že nikterak povzbudi-

vou zprávu, kterou svým šetřením podává, ústí v naději.  

 Diplomová práce uchovává ve své podstatě něco z tradičních tovaryšských  

a mistrovských zkoušek, kdy závěrečné dílo prokazovalo všechny osvojené řemeslné 

dovednosti a umělecké schopnosti zkoušeného. Málokdy se setkáváme s diplomovými 

pracemi, které demonstrují získanou erudici autora v plném rozpětí od teorie po pří-

pravu, realizaci a vyhodnocení výzkumu. Práce Elišky Lapkové tak navíc činí na té-

matu krajně obtížném a citlivém. Konečný tvar práce vyznačuje velmi přehledná lo-

gická struktura, pojmová a terminologická čistota a chvályhodná formulační obrat-

nost a úspornost.  

 Diplomovou práci Elišky Lapkové Sonda do náboženského života 

v České republice (Na příkladě města Kladno) plně doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně.    
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